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Armáda spásy: Jak pomoci lidem bez domova v zimě 

 

 

Armáda spásy jako každý rok spustila své zimní programy. Zima je totiž období, kdy lidé bez domova 
potřebují pomoc nejvíce. Pokud venkovní teploty klesnou pod bod mrazu, jsou v Armádě spásy 
připraveny denní centra i noclehárny, kde mohou lidé bez domova přečkat mrazivé dny i noci. Pátý 
ročník také zahájil projekt Nocleženka.  

Armáda spásy velmi bedlivě sleduje počasí a každý rok připravuje služby pro své klienty dlouho 
dopředu. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude poslední listopadový týden 
z celého měsíce nejchladnějším a noční teploty se budou většinou pohybovat okolo nuly a vyskytnou 
se sněhové srážky nejen na horách, ale i níže. „Ve většině zařízení jsou pro přicházející zimu vedle 
standardní kapacity pobytových služeb (cca 1000 lůžek) připravena noční centra a noclehárny, ve 
kterých mohou lidé bez domova přečkat první mrazivé dny a noci. V Praze navíc Armáda spásy bude i 
letos poskytovat noční terénní program. Naším každoročním cílem je, aby kdokoli, kdo z ulice přijde 
požádat o pomoc Armádu spásy, získal v našich zařízeních prostor,“ vysvětluje Jan František Krupa, 
národní ředitel sociálních služeb Armády spásy. 

Na začátku listopadu se také po páté spustil projekt Nocleženka. Jde o poukaz v ceně 100 Kč, který 
jednomu člověku umožní strávit noc v teple. Kromě noclehu má člověk bez domova možnost osobní 
hygieny, dostane polévku s pečivem a teplý nápoj, má možnost získat čisté a teplé oblečení, základní 
ošetření, zdravotní prohlídku a v neposlední řadě podporu sociálního pracovníka, se kterým si klienti 
mohou promluvit o své tíživé situaci. Za dobu fungování projektu lidé zakoupili cca 80.000 Nocleženek.  

S ohledem na aktuální situaci s koronavirovou pandemií musela Armáda spásy zpřísnit pravidla přijetí. 
Počet nocležníků ale neomezuje. „V tuto chvíli počet nocležníků neomezujeme, není to možné, zájem 
je vysoký. Dbáme na přísná hygienická opatření, všude máme umístěné dezinfekce, všichni musí 
používat roušky, které jsme schopni klientům zajistit.  Opatření jsou zcela stejná u všech příchozích, ať 
se již jedná o Nocleženku nebo ne. Pokud se u někoho projeví příznaky, okamžitě je odkázán na lékaře, 
případně hygienu. Při viditelných příznacích, jako je například horečka, není člověk bez domova vpuštěn 
a požadujeme potvrzení od lékaře o bezinfekčnosti,“ uvádí Jan František Krupa.  

Celková kapacita se bude v zimních měsících blížit 2500 místům. Pokud i tak budou stavy překročeny, 
rozšiřuje Armáda spásy své kapacity o tzv. volnou židli. Tato služba se bude otevírat vždy, když bude 
mrznout. Cílem je záchrana zdraví a v řadě případů i lidských životů před mrazem a nepřízní počasí. V 
Praze navíc bude již šestým rokem poskytován noční terénní program. „Mezi lidmi bez domova jsou i 
tací, kteří nevyužívají zimních programů Armády spásy a přečkávají zimu venku na ulici nebo ve svých 
provizorních přístřešcích. Za těmi docházejí terénní pracovníci Armády spásy. Klientům nosí potraviny, 
nejčastěji se jedná o instantní polévky, čaj, kávu, sušenky, paštiky a další potraviny s delší dobou 
trvanlivosti, samozřejmě také deky a teplé oblečení. Kromě toho provádějí i základní ošetření přímo v 
terénu. V zimním období se kromě běžného ošetření (odřeniny, bércové vředy, atd.) setkávají i 
s omrzlinami,“ doplňuje Jan František Krupa.  
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Noční terénní program je poskytován obvykle od 19 do 7 hodin. Službu vykonávají každou noc dva 
zaměstnanci Armády spásy, kteří objíždí autem Prahu a oslovují lidi na ulici s nabídkou přespání v 
některé z nocleháren. Pokud klient souhlasí a má zájem o to přečkat noc v teple, je mu místo na 
noclehárně zajištěno. Podle situace je tam také převezen.  

Jan František Krupa také radí, že lidem bez domova můžete pomoci i vy. Armáda spásy si veškeré 
pomoci veřejnosti moc váží.  

 Pokud vidíte na ulici sedět nebo ležet člověka bez domova, oslovte ho. Nebojte se zeptat, zda 
je v pořádku. Zjistěte, jestli se orientuje, ví kdo je a co se děje.  

 Pokud je daná osoba ve špatném zdravotním stavu, nevnímá, nemůže mluvit či chodit, 
zavolejte záchranku. Pokud s vámi daná osoba komunikuje, zeptejte se, zda nepotřebuje jídlo, 
ošacení či teplý nealkoholický nápoj.  

 Vždy kontaktujte terénní sociální pracovníky, a to i v případě, že s vámi člověk bez domova 
nechce mluvit a pomoc odmítá. Armáda spásy, či podobné organizace, které zajišťují terénní 
program, mají zkušenost, jak s lidmi bez domova komunikovat a nabídnou jim okamžitou 
pomoc. Můžete jim také darovat teplé zimní oblečení, ale i boty, ponožky a spodní prádlo. V 
zimním období a mrazech je nejdůležitější zajistit teplo.  

 Dále samozřejmě můžete pomoci koupí Nocleženky.  
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